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Denne gang er der indlæg fra: 

 Onsdagsaftener 
 Roskilde Spillemandslaug 
 Roskilde Folkedanserlaug 

 Musikaftenskolen Lirum Larum 
 Folk Roskilde 

 
 
SEPTEMBER 

Lørdag 21. Åbningsbal Folkedanserlauget 

Onsdag 25. Onsdagsaften  

Søndag 29. Historiens vingesus (foredrag og debat) Aftenskolen 

 
OKTOBER 

Onsdag 2. Onsdagsaften  

  Laugsaften Spillemandslauget 

Onsdag 9. Onsdagsaften  

Torsdag 10. Andreas Tophøj & Rune Barslund Folk Roskilde 

Onsdag 16. Onsdagsaften  

Onsdag 23. Onsdagsaften  

Lørdag 26. Polskakursus Aftenskolen 

Onsdag 30. Onsdagsaften  

 
 

Onsdagsaftener 
 
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, lokale 101 (1. sal, elevator i bygningens vest-
ende). Tid: 19.30-22.00 (NB yderdørene låses kl. 21). Fri entré. Salg af drikkevarer 

og kage til rimelige priser. Alle er velkomne - både i bunkespillet (fællesspillet) og på 
dansegulvet, med eller uden dansepartner, med eller uden erfaring. 

 
2.10. 
19.30 StrengMedVind instruerer til dans og spiller til bal 

21.00 Roskilde Spillemandslaug 
 

9.10. 
19.30 Bunkespil (Jørgen Sten Andersen er forspiller) 
20.00 Rødder 2 

21.00 Odsherred Spillemænd 
 

16.10. 
19.30 Bunkespil (Jørgen Sten Andersen er forspiller) 
20.00 Fur Spillemænd 

21.15 Bitte Mand i Knibe 
 

23.10. 
19.30 Bunkespil (Jørgen Sten Andersen er forspiller) 
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20.00 Vanløse Almindelig Danseorkester 
21.00 Spilledåserne 

 
30.10. 

19.30 Bunkespil (Michael fra Ramsø Spillemandslaug er forspiller) 
20.00 Ramsø Spillemandslaug 
 

Bunkespil ved Jørgen/Jyllinge: 

9.10.: *Rideranke Polka – Den sødeste Vals (alle tre repriser!) – Schottish från 

Haverö – Trekantet sløjfe fra Thy – Den toppede høne fra Thy (for tre par) – *Simpel 
Sekstur (familiesekstur) – Marken er mejet (hopsa). 
Reserver: Filibomvalsen – Thomas Håårds Schottish – Jens Frederiksens Polka – 

Uppsalapolskan (hambo). 

16.10.: *Hamborger nr. 3 efter Lars Bildris – Rævens Vals – *Sekstur nr. 16 

(familiesekstur) – Kontra med Mølle – Gl. Tretur for 4 par – Hornfeld – 4 Tuur – 
Frøens Hopsa. 
Reserver: Filibomvalsen – Thomas Håårds Schottish – Jens Frederiksens Polka - 

Uppsalapolskan (hambo). 

23.10.: Den skæve - Vals eft. Martin Eggen – *Trippevals nr. 118 – Oldermandens 

Schottish – Skørpinge Firetur – Tossemarens Totur – *Per Huggers Totur (Tosse-
maren og Per Hugger spilles ud i ét, tre gange hver, som et såkaldt medley) – 
**Totur fra Vejle (afløser 1. reprise: Se den lille kattekilling – Vil du, vil du? – Den 

sømand, han må lide – Mallebrok – Så går vi rundt om en enebærbusk – Det var på 
Capri jeg så hende komme – langsom 1. reprise, som ender med at gå i stå) – En 

gammel Hopsa. 
Reserver: Filibomvalsen – Thomas Håårds Schottish – Jens Frederiksens Polka – 
Uppsalapolskan (hambo). 

* Jeg vil opfordre til, at I giver disse melodier lidt ekstra opmærksomhed. 
** Kig venligst på de melodier, der indgår i Totur fra Vejle, så I ved, hvor de starter. 

De spilles alle i G-dur. Jeg indsætter ikke noder for disse melodier på spillefolk.dk, da 
de er alment kendte. Melodierne nævnes under spillet. 
 

Bunkespil 30.10. ved Michael S. Petersen fra Ramsø Spillemandslaug: 

Polka Madsbøl nr. 2 (se spillemandslaug.dk) - Den Sødeste Vals, Læsø - To Pirrevalse 

(se spillemandslaug.dk) - To-tur og Tretur fra Himmerland (nr. 132 og 133 i ”358”) - 
Den ny sekstur fra Læsø - Jysk Kontra fra Bornholm - Den muntre kreds - Skæve 
Thorvald. 

NB: Ramsøfolk spiller med til bunkespillet. Noder: i Folkets Hus nodesamling. 
Ligeledes er folk fra Roskilde Spillemandslaug velkomne til at spille med sammen med 

Ramsø Spillemandslaug kl. 20-22. Noder: i ”358” samt på www.spillemandslaug.dk 
Det skal nok blive godt – sidste år var vi rigtig mange i ”bunken”. 

Med venlig hilsen, Michael - Ramsø 
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Roskilde Spillemandslaug 
 

Laugsaften onsdag den 2. oktober 

Laugsaftenerne er for medlemmer af Roskilde Spillemandslaug. De afholdes den første 

onsdag i hver måned (sep.-maj) kl. 18.30-22.00 i Musikkens Hus, Kildegården 6, 1. 

I oktober kommer Clara Tesch (violin) med inspiration og forspil til aftenens dans. 
Aftenens forløb er: 
18.30 Øvning af aftenens melodier inkl. månedens melodi, som er Rideranke Polka 
19.30 Meddelelser 

19.35 Pause med kaffe/te og brød, og øl eller vand 
20.00-21.00 Videre øvning 
21.00-22.00 Spil til onsdagsdans 

Aftenens melodier: 
Oksbøl polka – Forlovelsesreinlendar - Den halve kæde - Gunnesbopolka - Kontra med 

Mølle - En gammel hopsa 
Rideranke Polka - Trippevals nr. 118 - Tomas Håårds Schottis - Per Huggers Totur - 
Sekstur på række - Russisk kontra (Gammel Ottemandsdans) - Mazurka  

A vil danse med Mett' Mari - Skal vi gå til fremmede lande - Hans Chr. drog til stads - 
Kirstine gik tit i lunden ene - Hambo e. Lasse i Svarven - Hambo efter Spel-Albert - 

Den lange sekstur - Livsglædens Vals 
Melodierne ligger på www.spillefolk.dk/nodesamling/visrepertoire.php?idno=1574 
 

 

De nærmeste laugsspil 

Fredag 1. november spiller lauget kl. 13.40-15 på Roskilde Gymnasium. Vi spiller 
samme program som sidste år – måske med få ændringer. 

Lørdag 9. november: fællesbal på Østervangsskolen – stadig under planlægning, men 
lauget spiller antagelig kl. 20.15-21.15. 

 
 

Tak for skovturen 24. august 
Det var en dejlig dag – med natur og kultur og alt, hvad der skulle til. En stor, god 

oplevelse. Tak til Kate og Kåre. 
 
 

 

Radioudsendelse om folkemusik 

Mandag den 2. september bragte DR P1 en udsendelse om 
folkemusik i programserien Hjernekassen på P1. Vært i denne serie 

er Peter Lund Madsen – også kaldet ”HjerneMadsen”. 
 

 
Udsendelsen findes på 

www.dr.dk/radio/p1/hjernekassen-pa-p1/hjernekassen-pa-p1-2019-09-02 
Og hvorfor denne opfordring til aflytning? Ganske enkelt fordi den med de indbudte 
gæster – Lene Halskov Hansen fra Dansk Folkemindesamling samt rigsspillemændene 

Kristian Bugge og Kristine Heebøll – sætter ord og musik på begreber, som betyder en 
hel masse for os som spillefolk og dansere. Efter min mening er det den bedste 

udsendelse om spillemandsmusik/folkemusik, der er udsendt de sidste mange år. 
Udsendelsen varer 55 min., og de er godt givet ud. 
Med spillehilsen Jørgen/Jyllinge 

https://www.dr.dk/radio/p1/hjernekassen-pa-p1/hjernekassen-pa-p1-2019-09-02/
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Roskilde Folkedanserlaug 
 
HUSK: Åbningsbal på Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 Roskilde, lørdag den 21. 

september kl. 19.30. Musik: Roskilde Spillemandslaug og Jes Kromans Trio. 
Se nærmere i september-Lirekassen. 

 
 

Fællesbal for alle 

Lørdag den 9. november i festsalen på Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 

Roskilde. 
Vi starter aftenen kl. 18 med fællesbuffet af medbragte retter (HUSK service, glas og 
kopper). Øl, vin og vand kan købes i baren. 

Kl. 19.15 til 22.45 masser af musik og dans til tre spillemandsorkestre fra Roskilde-
området. 

Entré: 50 kr. inkl. kaffe/te og kage. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Fra et tidligere 
fællesbal. 

 
 

 
Vel mødt til en festlig og fornøjelig aften! 

Hedeboholdet – Hjemstavnsforeningen – Roskilde Folkedanserlaug (Lirum Larum) 
 
 

 

Udflugt 24. august 

Tak til alle, der deltog i 
vores fællesudflugt 

lørdag den 24. august til 
Selsø Slot og Eskilsø og 

bidrog til en god, lang 
og fornøjelig dag. 
Kate Larsen og Kåre Fog 

havde arrangeret turen 
på bedste vis, og 45 

spillefolk og dansere 
deltog. 
Vejret var helt ideelt med fuld sol og svag vind. 
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Vi mødtes sidst på 
formiddagen på Selsø 

Slot, hvor man i 
riddersalen kunne lytte 

og danse til musik ved 
gruppen Selsølåter. 
 

En rundtur på slottet 
var der også tid til. 

 
 
 

 
 

 
 
Om eftermiddagen gik vi en rundtur på Eskilsø med naturguide Karsten Munkvad, der 

fortalte om klosterruinen og om øens natur og historie. 
 

 
 

Om aftenen var vi på Sønderby Kro til middag og dans. 
Til dansen spillede dels Sirenerne, dels Roskilde Spillemandslaug, og danselysten var 
stor til den gode musik. 

 
Midt på aftenen fik vi 

kaffebord med 
lagkage, og Kate og 
Kåre fik overrakt en 

lille erindringsgave, 
der skulle kunne 

inspirere dem ved 
planlægning af næste 
års tur. De takkede 

for den gode 
opbakning og store 

tilslutning til dagens 
tur. 
 

Vi glæder os allerede til næste års tur. 
Jens Markvard Andersen 

Se Kurt Nielsens optagelser fra dagen: 
Dias-show: www.youtube.com/watch?v=H3wJJ-9ZMw8 
Dans på Selsø: www.youtube.com/watch?v=EdI9NJER6wg 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H3wJJ-9ZMw8
https://www.youtube.com/watch?v=EdI9NJER6wg
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Musikaftenskolen Lirum Larum 
 

Polskakursus 

Underviser: Karen Brodersen, tlf. 28 20 70 03. 

Musikere: Vanløse Alm. Danseorkester (Arne Fribo, Carsten Schou og Arne Gottlieb). 
Lørdag den 26. oktober kl. 12-15.40 
Sted: Kildegården 6, Musikkens Hus, lokale 101. 

Pris: 275 kr. 
Hold nr. 9612 

Bingsjö-polska - alm. rundpolska m.m. samt slängpolska som det danses på 
dansegulvet; men hvor du får indblik i de forskellige typer slängpolskaer, der findes. 
Kurset er både for begyndere og mere erfarne dansere, der ønsker at få lidt mere 

øvelse og idéer. Du kan komme med eller uden partner. 
 

 

Kan du lide at danse? 

Så er der ledige pladser på danseholdet. 
Vi danser onsdage kl. 18.00 til 19.25 

fra den 18. september - OBS: Løbende 
tilmeldinger! 
Sted: Musikkens Hus, Kildegården 6, 1., 

lokale 101. 
Underviser: Karen Brodersen 

 
Læs mere på aftenskolens hjemmeside 
via www.lirumlarum.dk 

Tilmelding: tlf. 22 11 18 93, mail: 
aftenskolelirumlarum@gmail.com 

 
 
 

Folk Roskilde 
 

Andreas Tophøj & Rune Barslund 

Torsdag den 10. oktober kl. 19.30 - dørene åbnes kl. 19.00 

Gimle, Helligkorsvej 2 
Forsalg: www.roskildebilletten.dk 100 kr. + gebyr 10 kr. 
Ved døren 125 kr. - Ungepris 50 kr. 

 
Så byder Folk Roskilde igen på noget af det absolut bedste på den danske folk-scene. 

Andreas Tophøj og Rune Barslund er to af de stærkeste navne i ny dansk folkemusik. 
De to etniske jyder optræder med violin, accordeon, bratsch, whistle og vokal. I de 
senere år har de lagt publikum for fødderne på spillesteder og festivaler i 

Skandinavien, Storbritannien, Irland og Tyskland. Bl.a. har store internationale 
festivaler som Tønder Festival, Celtic Connections og Kaustinen Festival nydt godt af 

duoens musik. 
Andreas og Rune viser en ny retning i folkemusikken, et dansk sammenkog med 
traditioner fra andre nordatlantiske kyster. Gennem lange rejser og ophold i Irland, 

Amerika og Finland har frugtbare møder med keltiske og nordiske musikere og 
musikkulturer fundet sted. Resultatet er en musik, der spejler det nordiske vejr - med 

strid blæst, piskende regn og himmelblå opklaring. I dette karske rum finder 

http://www.lirumlarum.dk/


 7 

musikken varmen, hvirvler, gløder og bliver ekstatisk og undertiden ja: inderlig. 
Sådan er også deres originale repertoire, når de to musikalske historiefortællere 

inviterer på rejse i et flot og medrivende sammenspil. Særligt ved duoens 
liveoptrædener stråler disse to herrer, når de underholder med beretninger om livet 

og skaber musik, der bliver i publikums erindring længe efter, at den sidste tone er 
klinget ud. 
 

 
 
Andreas og Rune har for nylig udgivet EP’en Fragments, hvor også den legendariske 

finske pianist Timo Alakotila medvirker på to skæringer. EP’en er et uddrag af duoens 
kommende debutalbum. I øvrigt modtog duoen prisen for Årets Track i 2012 ved 
Danish Music Awards Folk. Få år senere blev Andreas i både 2015 og 2017 nomineret 

som Årets Kunstner. 
 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

Lirekassen indeholder meddelelser fra følgende Lirum Larum foreninger og aktiviteter: 

 Onsdagsaftenerne (koordinatorer Birthe Hansen & Kurt Nielsen, 

kurtjohannielsen@gmail.com) 

 Roskilde Spillemandslaug (oldermand Lise Bergsøe, older.roskilde@gmail.com) 

 Roskilde Folkedanserlaug (oldermand Jens Markvard Andersen, 

jensmarkvardandersen@outlook.dk) 

 Folk Roskilde (formand Lene Buch, lebuchha@webspeed.dk) 

 Musikaftenskolen Lirum Larum (aftenskoleleder Mette Vedfelt, 

aftenskolelirumlarum@gmail.com) 

 Rødder, Fødder & Stemmer (formand Mogens Toft Jensen, rosrod285@gmail.com) 

 Fællesmødet (koordinator Lisbeth Due Andersen, lisbethdue@hotmail.com) 

Indlæg fra medlemmer af disse foreninger skal fremsendes til formanden/oldermanden senest 

den 5. i måneden inden indlægget ønskes bragt. 

Lirekassen udsendes til medlemmerne af Roskilde Spillemandslaug, Roskilde Folkedanserlaug 

og Folk Roskilde. 

Adresseændring meddeles til lauget.emailliste@gmail.com (vedr. Roskilde Spillemandslaug), til 

katelarsen13@hotmail.com (vedr. Roskilde Folkedanserlaug) eller til lebuchha@webspeed.dk 

(vedr. Folk Roskilde). 

Lirekassen udsendes for alle måneder på nær juli og august. 

Den udkommer senest den 20. i måneden før. 

Udsendelse: Lene Buch 

Redaktør: Iben G. Nissen 

Se også www.lirumlarum.dk 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 


